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    Telefonická krizová intervence patří mezi důležité a nezastupitelné oblasti  při pomoci lidem v 

nouzi a zaslouží si jistě pozornost a zamyšlení. Touto cestou se vydala i autorka práce, pro níž 

hlavním podnětem pro volbu tématu byla vlastní zkušenost s činností konzultanta na Lince bezpečí. 

    Více prostoru  při zpracovávání daného tématu dala teorii, v druhé části se věnuje praktickým 

otázkám. V úvodu seznamuje čtenáře s cílem své práce, otázkami, které si klade a na které hledá 

odpovědi pomocí dotazníkového šetření. 

    Teoretická část se zaměřuje na objasnění základních pojmů, je uvedena stručná historie krizových 

linek v zahraničí i u nás, charakterizuje vybrané linky v ČR. Ve čtvrté kapitole se zaměřuje na 

telefonickou krizovou intervenci. Smysluplné je zařazení kapitoly Syndrom vyhoření a 

psychohygiena, jde o téma, které má v oblasti krizové intervence důležité místo. Zařazen je i Etický 

kodex, který zde má jistě své místo, škoda, že autorka nedala více do souvislosti etické problémy    

s prací na krizové lince. V páté kapitole je podrobněji zpracována problematika Linky bezpečí a její 

činnosti od r.1994, kdy byla založena. Pozitivně hodnotím zařazení internetové formy pomoci a 

krátké zamyšlení nad jejími výhodami, ale i nevýhodami. Volba jednotlivých kapitol je smysluplná, 

jejich obsah koresponduje s tématem, mají logickou návaznost. 

    Praktická část je zaměřena na Linku bezpečí, především na problematiku, která se týká 

konzultantů. V úvodu autorka přibližuje pracoviště Sdružení Linky bezpečí, tyto informace jsou 

zajímavé pro dokreslení představy o práci konzultantů. Dále čtenáře seznamuje se systémem 

přípravy a vzdělávání na Lince bezpečí ( LB). Zajímavá je kapitola třetí, ve které prezentuje 

příklady a popis konkrétních hovorů. Vybrané situace dobře ilustrují problémy, se kterými se 

konzultanti setkávají a musí řešit, dává nahlédnout na různé strategie vedení klienta. Vhodně  

vybrala různorodá, výrazně krizová témata. Jejich uvedení je zajímavé i tím, že poodhaluje nejistoty 

a velkou odpovědnost, se kterou se konzultanti musí vyrovnávat i stres, kterému musí čelit, zvláště 

v případech, kdy je ohrožen život klienta. Samotné  šetření zaměřila především na souvislost mezi 

prožíváním a postoji konzultantů a délkou práce na LB, zpracovávala 48 dotazníků. V úvodu si 

stanovila tři hypotézy. U dotazníku kladně hodnotím zařazení uzavřených i otevřených otázek, je 

znát, že při jeho sestavování mohla vycházet ze svých vlastních zkušeností. Výhrady mám k 

analýze výsledků šetření. Komentář ke třetí hypotéze (str.54) neodpovídá výsledkům uvedeným v 

grafu. (viz.námět k obhajobě). Pohled na poskytování krizové intervence z pohledu pomáhajících, 

porovnávání rozdílů mezi služebně staršími a mladšími pracovníky, snahu zachytit i prožitky 

doprovázející tuto náročnou práci je možné zhodnotit kladně. Škoda, že zůstalo pouze u zjištění 

některých faktů, práce zůstává popisná, chybí jí hlubší zamyšlení. 

     V závěru autorka zopakovala myšlenky uvedené v práci a zhodnotila její přínos pro svůj vlastní 

profesní růst. Domnívá se, že výsledky mohou mít podpůrný charakter i pro její kolegy. Vzhledem k 

častému zneužívání LB k jiným účelům než k hledání pomoci, k agresivním projevům či dělání si 

legrace, upozorňuje na význam motivace pro tuto náročnou činnost a dává to jako podnět pro 

směřování dalšího výzkumu. 

     Celkový rozsah práce je přiměřený, odborná literatura je aktuální, nejasné rozlišení mezi citací a 

parafrázováním odborného textu. Z formální stránky je možné kladně ohodnotit grafické zpracování 

výsledků šetření. Vytýkám ale časté chyby v textu, změna písma (str.36) a nelogicky vytvořená 

podkapitola 1.1.1. Je škoda, že studentka nevěnovala těmto věcem více pozornosti. Stylistická 

úroveň práce je dobrá, je patrné, že autorka píše o věcech, které  jsou jí blízké. 

 



Cíl práce byl splněn. 

 

Otázky a náměty pro obhajobu:  

 Více vysvětlete a odlište jednotlivé kategorie konzultantů. 

 Jak si vysvětlujete oblíbenost některých  témat ? 

 Které téma vy sama pokládáte za nejobtížnější a proč?                                 

Na základě jaké úvahy jste si stanovila třetí hypotézu, jak si vysvětlujete 

                                    výsledek šetření, který se k ní vztahuje 

 Myslíte si, že by se výsledky Vašeho šetření daly využít v praxi, jestliže ano, 

jak? 
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